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RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado celebrar um protocolo de parceria entre a Câmara 

Municipal da Amadora e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, com vista a implementar um 

programa de reabilitação urbana, estabelecendo um programa de desenvolvimento integrado na zona do 

plano integrado do Zambujal-Amadora. – Protocolo de Parceria. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi aprovado a elaboração do Plano de Pormenor de Reconversão do 

Casal da Mira-AUGI´s, o qual será acompanhado por um Gabinete Municipal, criado para o efeito, bem 

como foram aprovados os termos de referência e respectivo prazo de elaboração e para formulação de 

sugestões. – Plano de Pormenor - Elaboração. 

 

Relativamente ao Programa de Apoio aos Projectos Sócio-Educativos do Município da Amadora (PAPSE), 

foi aprovado atribuir uma verba para o Agrupamento de Escolas José Cardoso Pires, que apresentou 

candidatura ao aludido programa, cujo objectivo consiste no desenvolvimento e formação das crianças e 

jovens, em condições de igualdade de oportunidades no que aos Projectos de Escola, diz respeito. – 

Projectos Sócio Educativos. 

 

No âmbito do Projecto Equal Oportunidades, o qual se ocupa das medidas de prevenção e de combate ao 

desemprego, do desenvolvimento de recursos humanos e promoção de igualdade de oportunidade para 

todos, no acesso ao mercado de trabalho e na manutenção dos postos de trabalho, foi aprovado atribuir 

uma verba para a Escola de Música do Conservatório Nacional, para a execução das actividades 

integradas no aludido projecto e referente aos meses de Janeiro a Junho do corrente ano. – Projecto 

EQUAL Oportunidades. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovado celebrar um protocolo de parceria local entre a Câmara 

Municipal da Amadora, o Instituto da Habitação e de Reabilitação Urbana e a Escola Intercultural das 

Profissões e do Desporto, E.M., para o estabelecimento do Programa de Acção “Zambujal Melhora”. – 

Protocolo de Parceria Local. 


